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  ادعا، مديريت قرارداد

  

انجام تعهدات قراردادي خود در كارفرمايي  با فرض اينكه : پرسش

اختيارات و از با بهره گيري تواند آيا مي در اين شرايط ، نمايد قصور

پيمان را فسخ ، استشده كه در قرارداد به وي داده  هاي اجرايي ضمانت

  جريمه نمايد ؟مشمول را  پيمانكار و 

مستفاد از منابع مندرج در اين نوشتار، به ذيالً و در پاسخ به اين پرسش 

 پرداخته شده است. 1يك تجربهبررسي 
  

 :آن  و گردش كار تجربه  خالصه گزارش

 اي منطقه آب سازمان طرفيت به دادخواستي) ب( ساختماني شركت

 فسخ ابطال" نموده ودر بخشي از آن شيراز عمومي دادگاه تسليم فارس

 كه داده توضيح چنين دادخواست در شاكيرا خواسته است.  "قرارداد

 ده منبع احداث( آباده فرمانداري و) ب(شركت بين قرارداد انعقاد از پس

                                                           

1 - Case Study  

 

 آموزشيمتون 

 قرارداد و مديريت ادعا

www.claimlaws.ir 

 و قراردادي مديريت قرارداد و ادعاهاي فني



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 متناسبي مقدار و شده كار به مشغول) ب(شركت ،)آب مكعبي متر هزار

 كه ميكند اعالم) ب(شركت به كارفرما اما دهد، مي انجام را كار از

 از كرد، كار صورت تائيد رغم علي عمراني هاي طرح ذيحسابي شركت

 علت به كه دهد مي اطالع پيمانكار به و نموده خودداري آن دريافت

 كارگاه وضعيت صورت پرداخت عدم و 2)كارفرما( طرح مجري تغيير

 كه شود مي اعالم پيمانكار به آباده فرمانداري از سپس. است شده تعطيل

 محول فارس اي منطقه آب سازمان به آب منبع احداث به مربوط امور

 دنخواه فارس اي منطقهآب  سازمان نظارت، دستگاه و كارفرما و شده

 و كار دستور نداشتن علت به كه كند مي اعالم مزبور سازمان و بود،

 به و سازي بستر جهت چيني سنگ عمليات و سازي جاده مورد در نقشه

 حاضر حال در كارگاه) كارفرما مسامحه( مطلوب مصالح آوردن دست

 انجام در جديد كارفرمايفوق  شرح بهو  ادامه در. باشد مي تعطيل

 اندازي راه براي موانع رفع جهت اقدامي و ورزيده تعلل خود وظايف

 مي فراهم را كارها تعطيل موجبات و نمي آورد بعمل مجددكارگاه

                                                           

درج  919103اين خبر كه در سايت مركز پژوهش هاي  مجلس شوراي اسالمي به شماره  - 2

 دولتي هاي دستگاه قرارداد تغيير گرديده است، بي ارتباط با موضوع نيست. بخشي از متن خبر :

 اسالمي شوراي مجلس است. نمايندگان قرارداد مقابل طرف رضايت جلب يا خسارت جبران به مشروط

 را خود قراردادهاي كه صورتي در كردند مكلف را انتفاعي موسسات و ها شركت اجرايي، هاي دستگاه

 امروز علني نشست در نمايندگان ملت؛ خانه .كنند جبران را قرارداد مقابل طرف خسارت بايد دهند تغيير

 و پذير رقابت توليد موانع رفع اليحه بررسي جريان در اسالمي، شوراي مجلس)  93ماه  دي 21 يكشنبه(

 ممتنع رأي 11 و مخالف رأي 47 موافق، رأي 131 با اليحه اين 20 ماده اصل با كشور مالي نظام ارتقاي

 در است آمده مذكور اليحه 20 الحاقي ماده در .كردند موافقت جلسه در حاضر نماينده 228 مجموع از

 محاسبات قانون 5 ماده و كشوري خدمات مديريت قانون 5 ماده موضوع اجرايي هاي دستگاه كه صورتي

 مستلزم آنها بر حكم شمول كه هايي دستگاه و دولت به وابسته انتفاعي موسسات و ها شركت و عمومي

 قانوني هاي پروانه و مجوزها ها، واگذاري توافقات، و تعهدات  قراردادها، بخواهند است نام تصريح يا ذكر

 يا خسارت جبران به نسبت بايد كنند ماسبق به عطف يا و متوقف يا دهند تغيير يا كنند لغو را شده صادر

 پيشنهاد دليگاني حاجي حسينعلي ماده اين بررسي جريان در .كنند اقدام قرارداد طرف اشخاص رضايت

   .نگرفت قرار نمايندگان موافقت مورد كه داد را كميسيون به ماده اين ارجاع يا و حذف



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 

 امضاي به مجلسي صورت همچنين). و...  نقشه ارسال عدم( سازد

 از قرارداد انجام جهت ميشود توافقدر آن  كه رسيده طرفين نمايندگان

) ب( شركت كارگاه آن متعاقب و گردد استفاده سال پايه بها فهرست

 آب سازمان و) ب( شركت بين جديدي قرارداد و كاركرده به شروع

 و فني مشكالتبرخي  علت به ادامه در. شود مي منعقد فارس اي منطقه

 صورت به كارگاه تپه، موقعيت در مخزن اجراي در آن از ناشي خطرات

. دهد مي شركت به جديدي دستورات كارفرما  و آيد مي در تعطيل نيمه

 به پنج مكعبي متر هزار ده از تغيير و جديد مخزن ساخت -1: جمله از

 نگه ديوار حذف و طرف هر هاي ستون حذف -2 مكعب متر هزار

 كه دهد مي اطالع كارفرما به پيمانكار دستور اين متعاقب. غيره و دارنده

 امكان زمين هاي نقشه ابالغ بدون جديد مخزن ساختمان عمليات ادامه

 كارگاه ،)جديد هاي نقشه ابالغ عدم( كارفرما تعلل با و نبوده پذير

 تعطيلي ،گزارشپيمانكار لذا .بيند مي هنگفتي زيان و شده تعطيل

 معاونت به را كارفرما طرف از قرارداد اجراي عدم و اجراي عمليات

 كه شود مي متوجه درآنجا و دهد مي اطالع فارس استانداري عمراني

 نداشته وجود پروژه اين براي اعتباري آب، سازمان بودجه در اًاساس

 شهرداري به اي نامه در فارس اي منطقه آب سازمان همچنين. 3است

                                                           

  بي ارتباط با اين موضوع نيست اگر بدانيم؛ - 3

تعهد و پرداخت هر گونه وجهي براي  ؛ 1351قانون برنامه و بودجه مصوب  28ماده  مطابق با  الف )

بودجه كل  اين قانون بر اساس قانون محاسبات عمومي و قانون 21طرحهاي عمراني با توجه به ماده اجراي

متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني . كشور صورت خواهد گرفت

ديني بر ذمه  صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظائر آن كه اعتبار مبادرت به بدون تأمين

 .بود ي خواهندعموم محاسبات قانون 85دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 

؛ در صورتيكه بر اثر گواهي خالف 1349قانون محاسبات عمومي كشور مصوب   85مطابق با ماده  ب )

مجاز   واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار يا براثر اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات

ده كنن از طرف آنان، زائد براعتبار و يا بر خالف قانون ديني بر ذمه دولت ايجاد شود ذيحساب يا اقدام



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 تامين اجراي الزم، اعتبار تامين عدم صورت در كه كند مي اعالم آباده

 پيمانكار از بايست مي باالجبار و افتاد خواهد تعويق به آباده شهر آب

 در  فارس استان آب اي منطقه سازمان ادامه در.نمود پيمان فسخ پروژه

 از روز شش مدت ظرف چنانچه كه كند مي اعالم شركت به اي نامه

 مفاد طبق نشود اقدام كارگاه نمودن فعال و تجهيز به نسبت) نامه تاريخ

 به را قرارداد كارفرمادرانتها .شد خواهد اقدام پيمان عمومي شرايط

. 4كند مي فسخ پيمان عمومي شرايط 46 ماده "ب" بند استناد

 بطور را خود وظايف وي بعنوان پيمانكار كه دارد مي اظهار شركت(ب)

 آمده پيش كار انجام در تأخيري چنانچه ثانياً است، داده انجام شايسته

 هزار پنج به مكعب متر هزار ده از طرح تغيير علت به اول درجه در باشد

 و مارني هاي سنگ به حفاري برخورد علت به سپس و مكعب متر

 ادامه براي الزم بودجه كارفرما ثالثا و بوده كار ادامه امكان عدم و آهكي

 را وي حقوق و نداشته را پيمانكار وضعيت صورت پرداخت و طرح

 مي اعتراف طرح ادامه جهت اعتبار و بودجه فقدان به صراحتاً و نپرداخته

 عمومي شرايط 46 ماده "ب" بند با منطبق كه عملي هيچ لذا نمايد،

  . است نگرفته صورت (ب)شركت ناحيه از پيمان، باشد

                                                                                                                                                       

مرجع صالح به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به پرداخت  ويادستوردهنده حسب مورد به موجب رأي

  جزاي نقدي معادل ميزان مورد تخلف محكوم خواهد شد.

 در صورتي كه بر اساس گواهي -  93ماده  ؛  1366قانون محاسبان عمومي مصوب  93مطابق با ماده  ج )

اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا  ين اعتبار و ياواقع ذيحساب نسبت به تأم خالف

اعتبار مصوب و يا بر خالف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت  مجاز از طرف آنها زائد بر مقامات

  .غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد از اين تخلفات در حكم تصرف امضاء شود هر يك

 و موافقتنامه يا همان 4311 نشريه 46 ماده 8 بندر اينجا به آن استدالل شده بود معادل آنچه كه د -  4

 1088/102- 842/54 شماره بخشنامه طي بودجه و برنامه سازمان توسط ابالغي پيمان عمومي شرايط

  .ميباشد 3/3/1378مورخ



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 

 دادگاه پنجم شعبه به اين موضوع به همراه مستندات ومدارك تكميلي 

 پس و صادر را موقت دستور نخست دادگاه و شد ارجاع شيراز عمومي

 درباره خوانده وكيل از اخذتوضيح طرفين، وكالي توضيحات از

 درباره خواهان وكيل از نيز و شهرداري به ناحيه از اعتبار تامين چگونگي

  .نمود راي صدور به مبادرت مطالبه مورد خسارت كيفيت

�� 
  شيراز عمومي دادگاه پنجم شعبه يأرمطابق با 

 مصداق صورتي در نامه پيمان عمومي شرايط 46 ماده مقررات چون

 در تعلل و دهد انجام دارد عهده به كه وظايفي تمام كارفرما كه دارد

 مندرجات شرح به آنكه حال و باشد بوده پيمانكار متوجه كار انجام

 كارفرما تعلل از ناشي بيشتر كار توقف كه است محرز دادگاه بر پرونده

 نامه است موجود پرونده در خصوص اين در كه دالئلي جمله از و بوده

 مجلسي صورت -2 پيمانكار شركت به آباده فرمانداري 4632 شماره

 شماره نامه -3 رسيده فارس اي منطقه آب سازمان نماينده امضا به كه

 كردن پله اي موضوع اي منطقه آب سازمان به خواهان شركت 203

 آب سازمان به) ب( شركت 163 شماره نامه مواد نيز و آب منبع كنار

 سنگ هاي به رگه قراداد مورد مخزن محل برخورد همچنين و اي منطقه

 اي منطقه آب سازمان 460-379 69 شماره نامه در آن موضوع كه مارني

 كه پيمانكار در كافي اعتبار نبودن باالخره و شده نوشته) ب( شركت به

 سازمان طرف از كه 460/ 2204شماره  تلگراف مفاد موضوع اين دليل

 و شده ارسال پرونده اعتبار تامين براي آباده شهرداري به اي منطقه آب

 مقررات با مطابق شده اعمال فسخ" معتقدم لذا پرونده مندرجات ساير

 نسبت خوانده وكيل ابالغ، از پس. "دارد نظر مذكور فسخ ابطال به و نبوده



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 دبير در ثبت از پس كه نموده اعتراض مقرر مهلت در صادره راي به

 هجدهم شعبه به 68/702/18 دادنامه شماره به كشور عالي ديوان خانه

  .نمود راي صدور به مبادرت شعبه اين و شد ارجاع كشور عالي ديوان

�� 
 كشور عالي ديوان هجدهم شعبه يأرمطابق با 

 از صادره 16/06/66 مورخ نظريه بر اعتراض پرونده محتويات به توجه با

 ضوابط اساس بر دادگاه تصميم كه شيراز يك حقوقي دادگاه 5 شعبه

 رعايت جهت از و نيست موضوعه قوانين با منافي و گرديده اتخاذ قانوني

 نميباشد موجه و وارد است، مؤثر اشكال فاقد هم دادرسي قواعد و اصول

 را نظريه دو و يك حقوقي دادگاههاي تشكيل قانون 14 ماده به اًمستند

 به حكم انشاي جهت پرونده آن تأييد ضمن و تشخيص موجه و صحيح

  .گردد مي اعاده كننده رسيدگي دادگاه

  :نتيجـــه

 در كه 5كشور عالي ديوان 18 شعبه 68/702/18مستفاد از دادنامه شماره 

 .است شده صادر "شيراز يك حقوقي دادگاه 5 شعبه "نظريه تاييد مقام

                                                           

 و قراردارد قضايي تشكيالت رأس در»كشور عالي ديوان«بيشتركشورها همانند ايران حقوقي درنظام  - 5

 ايجاد و ها دادگاه در قانون صحيح براجراء نظارت و داشته مقرر خاصي منزلت و شأن آن براي اساسي قانون

 سنگين مسؤوليت كه ها دادگاه قضات. است قرارداده آن ذاتي هاي صالحيت جمله از را قضايي رويه وحدت

 مكلفندحكم شده گذارده آنان برعهده آنها دعاوي و اشخاص اختالفات به راجع صدورحكم و داوري

 و ندارد صراحت قانون متن كه آيد مي پيش مواردي ولي صادرنمايند مدون قوانين براساس را هردعوي

 تفسيرهاي قانون يك از گاه مواردي درچنين. كرد استنباط آن از را قضيه حكم قانون باتفسير بايد

 قانونگذار امر اين از جلوگيري براي. است مشابه درموارد مختلف آراء صدور آن نتيجه كه شود مي مختلف

 نيز عمومي هيأت. نمايد اظهارنظر قانون درست تفسير درباب كشور عالي ديوان  عمومي هيأت داشته مقرر

 و نمايد مي اعالم را خود نظر خاصي دعوي احوال و اوضاع به توجه بدون يعني طورمجرد، به موارد اين در

 تغيير قــابل قانون با جز و است دائمي و كلي آن اعتبار و قانون درحكم عمومي هيأت اكثريت رأي

  نيست.( منبع سايت ديوان عالي كشور)



  ( فسخ قرارداد) پيمان عمومي شرايط 46 ماده تقصيركارفرما و اعمال

 

 داردكه مصداق صورتي در پيمان عمومي شرايط 46 ماده مقررات

 كار انجام در تعلل و دهد انجام دارد عهده به كه را وظايفي تمام كارفرما

 جانبه، دو تعهدات اصل به توجه بابنابراين  باشد. پيمانكار متوجه منحصراً

 عدم در6حبس حق نوعي ديگر طرف براي طرف يك تعهد انجام عدم

  %مي آورد بوجود تعهد انجام

 منابع: 

زاده و  فـالح  محمـد  علـي  /قرارداد پيمانكاري از ناحيه كارفرمـا مقاله فسخ  -1

فصلنامه نقد راي / سـال دوم، شـماره چهـارم و پـنجم، پـائيز و       /محمدپرسا

  1392زمستان

 مجلس شورا -10/12/1351مصوب  -قانون برنامه و بودجه -2

 -01/06/1366و  15/10/1349مصـوب    -قانون محاسبات عمومي كشـور  -3

 مجلس شورا

 هاي مجلس شوراي اسالمي  سامانه قوانين مركز پژوهش -4

 ديوان عالي كشور تارنماي -5

 03/03/1378مورخ1088/102-842/54بخشنامه شماره  -4311نشريه   -6

 ابالغي از سازمان برنامه بودجه 

                                                           

 تعهد اجراي دارند حق آن اساس بر كه است قرارداد طرفين از يك هر براي اختياري حبس حق - 6

 به را پول پرداخت تواند مي خريدار بيع عقد در مثال براي. كنند ديگري تعهد اجراي به موكول را خود

 به حق اين اجراي پس. كند موكول پول تسليم به را كاال تحويل نيز فروشنده و كرده منوط كاال دريافت

 در و پذيرفته دنيا حقوقي هاي نظام بيشتر در حبس حق.شود مي منجر آن فسخ بدون قرارداد تعليق

 كنوانسيون« 58 ماده در جمله از است، شده اشاره آن به المللي بين هاي كنوانسيون و معاهدات

 اَسناد يا كاال دادن تحويل است مجاز فروشنده كه آمده) 1980 مصوب( »كاال المللي بين بيع قراردادهاي

 فروشنده باشد، كاال حمل متضمن قراردادي اگر همچنين. كند بها دريافت به منوط خريدار، به را آن

 فقط آن، واگذاري بر دالّ اسناد يا كاال كه كند ارسال قيد اين با را) مبيع( شده فروخته كاالي است مجاز

 در نيز »امتناع حق« و »احتباس« اصطالح از فقهي آثار در .شود خريدار تحويل بها پرداخت صورت در

 قانون 371 ماده در حبس حق تعبير ايران، قوانين در همچنين. است شده استفاده حق اين به اشاره

 امتناع« ،»ثَمن يا مبيع تسليم از خودداري حق« مانند ديگري اصطالحات قوانين ساير در و آمده تجارت

  (ويكي پديا).است رفته كار به »تعهد اجراي از امتناع« و »التجاره مال تسليم از


